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Marts
Sø 3 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 10 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
On 13 kl. 15 Senioreftermiddag, Tinne Virgils Menighedslokalet
Sø 17 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 24 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 24 kl. 17 Familiegudstjeneste og spisning Lyksborg Kirke
Sø 31 kl. 10  Gudstjeneste og arbejdsdag Lyksborg Kirke
April
Sø 7 kl. 10  Gudstjeneste v. Preben Kortnum Lyksborg Kirke
On 10 kl. 19.30 Sogneaften, Udsendt til Afghanistan Lyksborg Kirke
Sø 14 kl. 14  Gudstjeneste, Palmesøndag Lyksborg Kirke
Sø 21 kl. 10  Påskegudstjeneste og frokost Lyksborg Kirke
On 24 kl. 15 Senioreftermiddag, Erik Johansen Menighedslokalet
Sø 28 kl. 10 Kirkedag, Slesvig Gottorp Slot / A.P. Møller-skolen
Sø 28 kl. 17 Familiegudstjeneste og spisning Lyksborg Kirke
Maj
Sø 5 kl. 10  Konfirmation Lyksborg Kirke
Sø 12 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 19 kl. 14  Gudstjeneste og generalforsamling Lyksborg Kirke
On 22 kl. 15 Senioreftermiddag, Cecilie Brask Menighedslokalet
Sø 26 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 26 kl. 17 Familiegudstjeneste og spisning Lyksborg Kirke
Juni
Sø 2 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 9 kl. 14  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 16 kl. 10  Gudstjeneste v. afløser Lyksborg Kirke
Sø 23 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 30 kl. 10  Gudstjeneste Lyksborg Kirke
Sø 30 kl. 17 Familiegudstjeneste og spisning Lyksborg Kirke 

Med mindre andet er anført, er gudstjenester v. Ruben Fønsbo



Foråret så sagte kommer ...

Foråret står på spring oven på 
en vinter som ikke har gjort meget 
væsen af sig, og som det kan ses 
på billederne, er de første blomster 
allerede sprunget ud. Også i år har 

vi et travlt forår med gudstjeneste 
hver søndag, ældresammenkomster 
hver måned, udflugt, kirkedag, kon-
firmation og meget andet. Hvad der 
helt præcis sker i forårsmånederne, 
kan du holde dig orienteret om i kir-
kebladet, på kirkens hjemmeside og 
på Facebook. Du kan også løbende 
følge med i de seneste nyheder i 
LyMu-Nyt hvor nyt fra kirken om 
arrangementer, tidspunkter o.l. vil 
blive offentliggjort.

Bemærk at gudstjenestetider 
kan afvige fra det der er offent lig
gjort, både her i bladet og i LyMu-Nyt, 
så det er en god idé at tjekke kirkens 
hjemmeside, www.lyksborg.de, for 
evt. opdaterede tidspunkter inden 
du går hjemmefra!

Ruben Fønsbo
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I Lyksborg er vi i den heldige si-
tuation at gudstjenesterne er godt 
besøgt, men vi vil naturligvis altid 
gerne se flere brugere af kirken. 
Derfor vil vi i en periode forsøge at 
lægge en månedlig søndagsguds-
tjeneste om eftermiddagen for at 
se om dette tidspunkt kan medføre 
ændringer. For mange er søndag 
formiddag nemlig en tid som man 
tilbringer med familien, og det vil 
vi naturligvis ikke stille os i vejen 
for :-) Derfor prøver vi fra april at 

Forsøg: Nye gudstjenestetider
flytte en månedlig gudstjeneste, 
som udgangspunkt midt på måne-
den, til kl. 14. Gudstjenesten vil få 
samme længde og indhold som nu, 
men vi vil til eftermiddagsgudstje-
nesterne fokusere på nyere salmer, 
især fra tillægget ’100 salmer’ når 
der er mulighed for det. Det betyder 
at du nu kan være med til gudstje-
neste og kirkekaffe uden at skulle 
alt for tidligt op, og samtidig har du 
mulighed for at lære en række nye, 
skønne salmer at kende.

Arbejdsdag og fællesspisning

Som man ved selvsyn kan kon-
statere, er det ikke kun kirken der 
trænger til en kærlig hånd. Også 
udeområderne har brug for lidt om-
sorg, og det agter vi at gøre noget 
ved d. 31. marts efter gudstjene-

Søndag, d. 21. april, er der på-
skegudstjeneste kl. 10. Efterfølgen-
de dækker vi op i kirken og holder 
påskefrokost. Det er planen at dem 
der vil deltage, får tildelt en opgave; 
fx at medbringe et brød, et glas sild, 
kogte æg eller lignende. Af hensyn 
til planlægning bedes man tilmelde 
sig hos Ruben senest d. 18. 4. på tel. 

Påskegudstjeneste og frokost
04631 7176. Det koster € 1,- pr. per-
son at være med!

Generalforsamling
Hermed indkaldes til generalforsamling i Den Danske Menighed i Lyksborg 
og Omegn. Generalforsamlingen finder sted d. 19.5. kl. 15 i kirken med 
dagsorden ifølge vedtægterne. Har du emner som du ønsker behandlet 
på generalforsamlingen, bedes du kontakte menighedsrådets formand, 
Roland von Oettingen eller menighedens præst, Ruben Fønsbo. Du finder 
kontaktoplysninger på bladets bagside.

sten; dvs. ca. kl. 11. Tidligere har 
vi afholdt fælles arbejdsdag hvor 
frivillige med skovl, rive og arbejds-
handsker har givet en hånd med, og 
det vil vi nu gentage. Derfor: Har 
du lyst til at give en hånd med, er 
du mere end velkommen søndag d. 
31. marts, både til gudstjenesten 
og den efterfølgende arbejdsdag. Vi 
skal have fejet visne blade sammen, 
luget, klippet ned, beskåret, og gjort 
flagstangen ren, og enhver hjælp er 
påskønnet. Som tak for ulejligheden 
byder vi efterfølgende på middags-
mad og noget at drikke i kirken. Alle 
er velkomne :-)
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Den Danske Kirke i Lyksborg er, 
lige som de øvrige danske kirker i 
Sydslesvig, båret af medlemmer, og 
kirkernes økonomi afhænger i me-
get høj grad af om medlemmerne 
betaler det korrekte medlemsbidrag. 
Medlemsbidraget dækker kirkens 
drift og vedligeholdelse, istandsæt-
telser, rengøring, løn til organist og 
kirketjener, stearinlys, kaffe, jule-
træ, el, renovation, salmebøger, 
vand og varme. Derfor kan du gøre 
din kirke en stor tjeneste ved at sikre 
dig at du betaler det korrekte med-
lemsbidrag. Bidraget er 5 % af din 
lønskat, så hvis du betaler € 1.000,- 
i skat, er dit kirkebidrag € 50,- om 
året. Der er dog undtagelser. Betaler 
du ikke skat, eller har du en meget 
lav indtægt, kan du søge om at be-
tale mindstebidrag. Det er p.t. på € 
25,- pr. år. Medlemmer som betaler 
skat, har normalt ikke mulighed for 
at betale mindstebidrag. 

Kirkebidraget er personligt. Det 
betyder at selvom man er en familie 
på fx fire personer, betaler alle fami-

liens personer på 18 år og derover 
selvstændigt medlemsbidrag. Begge 
parter i et ægteskab skal altså tegne 
selvstændigt medlemskab; vi har 
ikke mulighed for at tilbyde familie-
medlemskab.

Og hvad får du så for pengene? 
Først og fremmest har du ret til kirke-
lig medvirken ved dåb, konfirmation, 
velsignelse af ægteskab, og ved be-
gravelse eller bisættelse. Du er også 
velkommen til alle de arrangementer 
der finder sted; fx søndags og høj-
tidsgudstjenester, ud stillinger, kirke-
musik, familiegudstjenester, æl dre- 
arrangementer, udflugter, foredrag, 
sangaftener og sammenkomster.

Som præster i Sydslesvig må vi 
ikke betjene ikke-medlemmer; hel-
ler ikke der hvor en afvisning stil-
ler familien i en vanskelig situation. 
Derfor: Gør dig selv en tjeneste og 
tjek at du betaler det korrekte med-
lemsbidrag. Det giver dig en lang 
række fordele, og det er med til at 
sikre at der fortsat er en dansk kirke 
i Lyksborg!

Om medlemskab af kirken
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Ny kirketjener i Lyksborg
Fra søndag d. 3. marts har kir-

ken i Lyksborg igen en kirketjener. 
Vi har nemlig ansat Emma von Oet-
tingen i stillingen, og vi glæder os 
meget til samarbejdet. Emma er 18 
år og reagerede hurtigt på det stil-
lingsopslag som vi bragte i seneste 

nummer af kirkebladet. Emma er 
godt kendt i kirken i forvejen, for 
hun blev konfirmeret her i 2015, og 
hun har været med til at udarbejde 
et af de vinduesmalerier som pry-
der kirken. Vi byder Emma hjertelig 
velkommen!

www.lyksborg.de www.facebook.com/LyksborgDanskeKirke

Find kirken her:

Sogneaften: Udsendt som felt-
præst til Afghanistan

En af sæsonens senioreftermid-
dage har budt på et foredrag om 
Rubens tid som feltpræst i Afghani-
stan, og der har siden været efter-
spørgsel på foredraget, så nu hol-
der vi det igen.

Det kommer til at ske onsdag 
d. 10. april kl. 19.30 i kirken, og 
her får du mulighed for at høre om 
feltpræstetjenesten blandt danske 
soldater som er udsendt til Kabul 
i Afghanistan. Foredraget vil være 
ledsaget af billeder, og du vil bl.a. 
kunne høre om hvad en præst la-
ver under fjerne og fremmedar-
tede himmelstrøg, hvilke opgaver 

de danske soldater egentlig udfører 
der, hvordan situationen er for de 
lokale indbyggere, og hvad udsig-
terne er for fremtidens Afghanistan. 
Du vil kunne købe kaffe og kage til 
meget rimelige priser.
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Kunst i kirken
Som noget nyt har vi i den kom-

mende tid skiftende udstillinger i 
kirken. I øjeblikket er det Ingeborg 
Kjær Hansen som udstiller, og du 
kan se eksempler på hendes værker 
her på siden. 

Der er tale om håndtrykte linole-
umssnit, både med og uden ramme, 
og værkerne - alle er unika og kun 
fremstillet i ét enkelt eksemplar - 
kan købes til meget beskedne pri-

’Månen bag træerne’. Privateje

ser. 10 % af indtægterne ved salget 
går til kirkens istandsættelse.

Ingeborgs udstilling fortsætter 
til udgangen af marts, og herefter 
rykker nye værker ind. Fra begyn-
delsen af april vil Christa Gondesen 
udstille broderier som dækker en 
periode på godt 50 år; alle smukt 
indrammet, og alle til salg (se ek-
sempler nedenfor). Christa donerer 
indtægterne ved salget til kirkens 
istandsættelse, og det er vi meget 
taknemmelige for.

Hvis du laver kunst, husflid eller 
andet som du gerne vil udstille i kir-
ken, er du velkommen til at kontakte 
menighedsrådsformand eller præst.

’Rød kat’ ’Trane’

Broderier
af Christa 
Gondesen

Husk kirkebidraget!
Kirkebidraget er 5 % af løn- hhv. indkomstskatten for personer med alm. løn-
indkomst. Mindstebeløbet for pensionister og personer uden lønindkomst er € 
25,- pr. år. Beløbet indbetales til Union Bank Flensburg, 
BlZ: 215 201 00
Konto: 12106
IBAN: DE19 2152 0100 0000 0121 06
BIC: UNBNDE21XXX. 
Modtager: ’Menigheden i Lyksborg og omegn’.

Bliv medlem af menigheden!
Vil du være medlem af menigheden? Så kontakt Ruben Fønsbo, menighedsråds-
formand Roland von Oettingen eller kasserer Brigitte Günther. Se kontaktoplys-
ninger på bagsiden af kirkebladet.

Kirkens istandsættelse 
Har du lyst til at bidrage til kirk ens istandsættelse, kan bidrag ind betales ved 
hjælp af følgende oplysninger:
Union Bank Flensburg
BlZ: 215 201 00, Konto: 2514
IBAN: DE65 2152 0100 1000 0025 14
BIC: UNBNDE21XXX
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Ta’ familien med til gudstjeneste! 
Familiegudstjenesterne finder frem-
over forsøgsvis sted den sidste søn-
dag i måneden og begynder kl. 17. 
Gudstjenesten varer ca. 25 minutter 
og byder på glade salmer og en kort 
prædiken, spørgeminut og nadver. 
Efter gudstjenesten spiser vi lækker 
mad i kirken. Alle er velkomne, og 
hvis du vil være med, bedes du give 
besked på tlf. 04631 7179 senest kl. 
12 fredagen i forvejen. Det koster 
kun € 1,- at deltage, og du bedes 
medbringe egne drikkevarer.

Familiegudstjenester


